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       PANDUAN TATA IBADAH RUMAH (KELUARGA) - OFFLINE 
MINGGU, 23 JANUARI 2022 

 
 
 

PERSIAPAN 

 
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Hale, sukacita sekali hari ini kita dipersekutukan dalam Ibadah Rumah. Kita percaya 
bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa hadir dan hadirat-Nya ada di tengah kita.  
 
Mari bersama kita naikkan pujian: “Satu hal yang kurindu”  
(Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Satu hal yang kurindu 
Berdiam di dalam rumah-Mu 
Satu hal yang kupinta 
Menikmati bait-Mu Tuhan 
 
Satu hal yang kurindu 
Berdiam di dalam rumah-Mu 
Satu hal yang kupinta 
Menikmati bait-Mu Tuhan 
 
Reff: Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu 

Daripada s'ribu hari di tempat lain 
Memuji-Mu menyembah-Mu 
Kau Allah yang hidup 
Dan menikmati semua kemurahan-Mu 
 

(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan). 

 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Siapakah Allah selain Allah kita! Dialah yang berperang ganti kita. Karena Dia kita memiliki 
keberanian menghadapi semua. Halleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur 
dengan pujian: “Bangkit serukan nama Yesus”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 
 
Bangkit s'rukan nama Yesus 
Maju nyatakan kuasaNya 
Kita buat iblis gemetar 
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Kalahkan tipu dayanya 
Dengan kuasa NamaNya 
 
Reff: Nama Yesus. menara yang kuat 

Nama Yesus. kota benteng yang teguh 
Nama Yesus. kalahkan semua musuh 

Nama Yesus. di atas s'galanyalayvolume00:00/02:58TruvidfullScreen 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 

PEMIMPIN: Firman Tuhan adalah kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari tipu 
muslihat si Jahat. Untuk itu mari kita sambut Firman-Nya dengan menyanyikan pujian: 
“Yesus KemuliaanMu” (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Yesus kemuliaanMu, pulihkan hatiku 
Yesus kemuliaanMu, berkati hidupku 
 
Reff: S'gala pujian syukur bagiMu 

Kau hadir dalam hidupku 
Kini ku datang sujud dihadapanMu 
MemujiMu menyembahMu 
Yesus kumenyembahMu 

 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “MEMPERBAIKI MEZBAH” 

Ayat Bacaan : MATIUS 6:1-15 

 

Sepanjang tahun 2020 - 2021 yang lalu, pandemi terjadi dan mengakibatkan berbagai macam 

hal yang buruk. Kesehatan dan ekonomi adalah bagian yang paling terdampak olehnya, selain 

itu juga dampak spiritual. Banyak yang mezbah doa pribadi dan keluarganya terpengaruh oleh 

keadaan ini.  

 

Apa yang Firman Tuhan peringatkan tentang mezbah? 

 

1. BUKAN PERTUNJUKAN (ay 5-6) 

Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa mezbah doa adalah sesuatu yang sifatnya personal atau 

sangat pribadi di hadapan Allah. Doa bukanlah sebuah pertunjukan di hadapan banyak orang 

untuk mendapatkan tepuk tangan dan apresiasi. Hal ini dilakukan oleh orang-orang munafik 

yang berdoa bahkan hingga di pinggir-pinggir jalan. Makanya Tuhan mengajar agar mezbah 

adalah sesuatu yang dilakukan di “secret place” – tempat rahasia, yaitu di dalam kamar. 

 

2. BUKAN KEKUATAN KATA-KATA (ay. 7-8) 

Komunikasi dengan Tuhan dalam mezbah doa/saat teduh kadang dipusingkan dengan urusan 

kata-kata. Kita berpikir bahwa dengan indah dan banyaknya kata-kata, jaminan jawaban doa kita 
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dapatkan. Padahal sesungguhnya jaminan jawaban doa itu terletak pada Pribadi Sang Penjawab 

doa-doa yang kita naikkan kepada-Nya. Bahkan, sebelum kita menaikkan doa itu kepada Allah, 

Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini mengajar kita agar fokus dalam mezbah 

yang kita bangun, hanyalah Allah sendiri, bukan yang lain. 

 

3. BUKAN POLA MANUSIA (ay. 9-13) 

Tuhan juga mengajarkan bahwa dalam mezbah doa yang kita bangun, pola doanya mengikuti 

apa yang Tuhan nyatakan. Doa Bapa Kami adalah pola yang diajarkan Yesus, tentu bukan untuk 

dihafal, tetapi menjadi prinsip dalam doa yang kita naikkan. Di sana kita diajar tentang doa yang 

memuliakan Allah, belajar berkata cukup, mengampuni dan mengembalikan segala pujian, 

hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia.  

  

 
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Kesetiaan dan kesediaan untuk mengasihi dan melayani, adalah sikap hidup kita anak-anak 
Bapa Surgawi. Mari kita bersama menaikkan pujian: “Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil” 

 
Ku yakin saat Kau berfirman 
Ku menang saat Kau bertindak 
Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu 
 
Ku aman kar'na Kau menjaga 
Ku kuat kar'na Kau menopang 
Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu 
 

Reff: Bagi Tuhan tak ada yang mustahil 
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin 
Mujizat-Nya disediakan bagiku 
Ku diangkat dan dipulihkan-Nya 

 
PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. 
 

PERSEMBAHAN 
 
PEMIMPIN: Orang bisa memberi tanpa mengasihi; tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa 
memberi. Dengan hati yang mengasihi, mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita 
berdoa:……. 
 
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).  
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DOA SYAFAAT 
 

PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:  

a. Berdoa agar Tuhan melawat hati kita sehingga kita bisa belajar mengampuni orang yang 
bersalah kepada kita. 

b. Berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sehingga kita memiliki kerendahan hati baik 
kepada Tuhan maupun sesama 

c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengasihi 
sesama dengan ketulusan dan kesungguhan. 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Kristus Yesus serta penyertaan Roh Kudus dicurahkan di 
dalam setiap kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. 
 
================================ IBADAH SELESAI =============================== 


